
 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     03/2019 /16 قفالموا.          ..............................].22.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

االسبوع القادم 
 امتحان نصفي

 

  عالمات الترقيم القراءة

  درس في أدغال أفريقيا

  ال يوجد واجب

 مواضيع االمتحان النصفي:

  االيدي الساحرة

 صناعة الورق

  الصمود

  كل األوراق مع الطالبات

 دورس النحو

 االسم الموصول

  الضمائر المنفصلة

 األوراق مع الطالبات

 

 اللغة العربية

 

تم تسميع سورة الغاشية مع معاني : الدرس

 الكلمات

 ال يوجد واجب

 
 

ةالتربية االسالمي  

 

 التاريخ الدرس :

  درس الدولة األموية

 الواجب

 4_3رقم 31صفحة 

 

اريخالت  

 مشرفة الفصل 

 

 جديد



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     03/2019 /09 قفالموا.          ..............................].21.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

االسبوع بعد القادم 
 امتحان نصفي

 المواضيع
 االسم الموصول
 االيدي الساحرة
 صناعةالورق

 الضمائرالمنفصلة
تم تسليم 

الطلبةاوراق 

 استرشادية

  تم شرح درس الصمود القراءة

  الواجب
 9رقم128صفحة

 من كتاب التلميذ132كتابة القاعدة صفحة
 شرح الضمائر المنفصلة النحو

 الواجب
وصفحة  2، 1تمرين114كتاب النشاط صفحة 

 تمرين الثالث115

 

 اللغة العربية

 

درس االيمان بالمالئكة تم شرحه وحل : الدرس
  المناقشة
  الواجب

 83صفحة2،3،4حل تمرين 
  التوصيات

تسميع االسبوع القادم سورة الغاشية الجزء 
 االخير ومعاني كلماتها

 
 

ةالتربية االسالمي  

  تم شرح درس اتساع الدولة االموية الدرس : 
 

اريخالت  

 مشرفة الفصل 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     03/2019 /02 قفالموا.          ..............................].20.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

درس صناعة الورق تم شرحه  الدرس

وعرض مراحل صناعة الورق مباشرة على 

 اليوثيوب وتفسير معاني الكلمات

   تم شرح الالم الشمسية والقمرية
  الواجب

 116حفظ الكلمات المبينةلدى الطالب صفحة 
 117صفحة1/2/4حل رقم 

 تمرين التاني104كتاب التدريبات صفحة 

 

العربيةاللغة   

 

راجعنا درس صالة الجماعة ثم اخدنا : الدرس
حديث خلق المسلم تم شرحه وقرأته وحل 

  المناقشة في الكتاب
  الواجب

  في الكراسة80حل تمارين صفحة 
 

ةالتربية االسالمي  

 

  درس الدولة األموية الدرس :
  الواجب
   1تمرين  31صفحة 

 

اريخالت  

 مشرفة الفصل 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

============================================ 

 عن الــدروس والــــواجبـــاتمـــالحظــات 

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     02/2019 /23 قفالموا.          ..............................].19.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

حل تمارين كتاب التدريبات صفحة  : الدرس

99/100/103 

  الواجب
 اعداد وسيلة توضيحية إلسم الموصول

 

 اللغة العربية

 

شرح معاني سورة الغاشية الجزء : الدرس
االخير وقراءتها وكتابتها في الكراسة تم حل 

 تمارين
  اخذ درس صالة الجماعة

 85حل تمارين صفحة الواجب 

ةالتربية االسالمي  

مراجعة خلفاء الراشدون حل بعض  الدرس : 
  التمارين

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 

 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     02/2019 /16 قفالموا.          ..............................].18.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

األسبوع 

إختبار في  القادم 

 اإلسم الموصول

 

 األيدي الساحرة: الدرس

ثم بيانها للطالب في  107حفظ الكلمات ص

 الكتاب

 درس:اإلسم الموصول

 من كتاب التدريبات الواجب

 التمرين األول99ص

 التمرين األخير 100ص

 التمرين االول103ص

 الحل في الكتاب

 اللغة العربية

 

 تكملة لسورة الغاشية من األية: الدرس

 26إلي اآلية17

  تسميع معاني كلمات

ةالتربية االسالمي  

 
  ذوو اإلعاقة الدرس :

 1رقم  41: صفحة  الواجب
 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 

 جديد



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     02/2019 /09 قفالموا.          ..............................].17.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

االسبوع القادم 
إختبار في حروف 
الجر والمضاف 

 إليهوالمضاف 
 

 تكملة لدرس جزاء الحمقي : الدرس

  وحل أسئلة
 92صفحة 1/2سوال رقم  الواجب:

 درس المضاف والمضاف إليه
 85والنشاط ص كتاب التدريبات

 
 

 اللغة العربية

 

  مراجعة غزوة األحزاب: الدرس
 ومعاني كلمات سورة الغاشية

االسبوع القادم تسميع معاني آيات  التوصيات :
 16الي االية--1من اآلية سورة الغاشية 

 
 

ةالتربية االسالمي  

 

الخلفاء الراشدون ) علي بن أبي  الدرس :
  طالب (
  أهم أعمال علي بن أبي طالب - ١: س الواجب

في الكتاب حله  26صفحة  7_ سؤال رقم ٢س
 في الكراسة

 

 التاريخ

 مشرفة الفصل 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
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============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     02/2019 /02 قفالموا.          ..............................].16.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 :جزاء الحمقي الدرس

 :كتابة خمس األسطر األولي من الدرسالواجب
 
 

 اللغة العربية

 

 غزوة األحزاب )الخندق(: الدرس
 67ص الواجب:

 
ةالتربية االسالمي  

 

  عثمان بن عفانالدرس
 

 1سالواجب:
 بن عفان؟ومتي توفي؟ماهي أهم أعمال عثمان 

 

 

 التاريخ

 مشرفة الفصل 

 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     01/2019 /26 قفالموا.          ..............................].15.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 ):الموضوع )األمانةتعبير 

االسبوع القادم إمتحان ثم تسليم جميع 

 أسئلة إسترشادية التالميذ 

 اللغة العربية

ةالتربية االسالمي الغاشيةمراجعة معاني كلمات : الدرس   

 

  الخلفاء الراشدون  الدرس

لماذا لقب عمر بن الخطاب  - 1س: الواجب

  بالفاروق ؟

  ما هي أهم أعمال أبوبكر الصديق ؟ - 2س

   (ضغ عالمة )صح ( أو ) خطأ - 3س

تولى عمر بن الخطاب الخالفة في الوقت  - ١

  الذي جيوش المسلمين في معركة القادسية

الذي طعن عمر بن الخطاب هو سعد بن  -٢

  الوقاص

عمر بن العاص هو الذي أوجد نظام البريد  -٣

 لنقل الرسائل

 

 التربية الوطنية 

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     01/2019 /19 قفالموا.          ..............................].14.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

ثم تسليم جميع 

أسئلة  التالميذ 

 إسترشادية

 

 

  األسئلة اإلسترشاديةمراجعة 

 86درس :حروف الحر ص

  درس: أعجبت الفكرة أمنية

 79كتاب التلميذ ص

 79أسطر ص 6كتابة  الواجب:

 اللغة العربية

تم تسليم كل طالب 

أسئلة مراجعة 

  لإلمتحان

امتحان نهاية الفصل 

 األول األسبوع القادم

 تسميع سورة الغاشية كتابة: الدرس

  الطعامومراجعة حديث :آداب 
ةالتربية االسالمي  

األسبوع القادم 

امتحان الفصل 

 األول 

  الدرس : الهالل األحمر الدرس

 : الواجب

  ما الفرق بين الهالل األحمر و الصليب األحمر -١س

  ماهي مبادئ جمعية الهالل األحمر ؟ - ٢س

  ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات األتية -٣س

 (  ) تطهير الحروقيستعمل المطهر في  _ ١

 1901نال هنري دونات جائزة نوبل للسالم سنة  -2

(  ) 

 التربية الوطنية 

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     01/2019 /12 قفالموا.          ..............................].13.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

تم تسليم التالميذ 

  نماذج أسئلة

األسبوع القادم 

  إختبار

 

 وطالخط عأنوا :الدرس

 والرقعةالنسخ 

 موضوع التعبير

تدريب التالميذ علي التعبير وكانت محاولة 

 رائعة

 الواجب

 20/21كتابة في كراسة الخط ص

 

 اللغة العربية

االسبوع القادم 

تسميع السورة عن 

طريق الكتابة من 

 الرأس

 

 مراجعة سورة الغاشية: الدرس

 وشرح بعض معانيها

 السنة النبوية :حديت آداب الطعام

تكون في مسابقة إختيار )أفضل دفتر أو وسوف 

 كراسة (من ناحية الخط واإلهتمام بها

 

ةالتربية االسالمي  

 

  فتح مكة ووفاة الرسول الدرس

  الواجب
 6.7رقم  17ص

 

 التاريخ

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     12/2018 /22 قفالموا.          ..............................].12.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القراءة :الدرس

 النشئ تكملة لدرس حبيب 

 ركبة:القاعدة النورانيةمالحروف ال

 التعبير :بالدي موضوع 

 اللغة العربية

 

 مراجعة سورة الغاشية وكتابتها: الدرس

 : التوصيات

 حفظ ايات سورة الغاشية الجزء االول

 

ةالتربية االسالمي  

 

  الغزوات  : الدرس

: حل األسئلة الموجودة في ملخص  الواجب

 الدرس الذي تم طباعته و توزيعه على الطلبة

 

 التاريخ

 مشرفة الفصل 
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 2019-2018العام الدراسي 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     12/2018 /15 قفالموا.          ..............................].11.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

اختبار في دروس 

النحو واالوراق 

الموجودة مع 

 الطلبة

 

 تكملة درس المنبر :الدرس

 مراجعة الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة

 حبيب النشئ درس:

 مالحظة :لم نكنل الدرس

 :الواجب

 استخراج الكلمات المهموزة من الدرس

 

 اللغة العربية

 

شرح معاني كلمات سورة الفجر الجزء : الدرس

 الثاني

  سورة الغاشيةالدرس:

 16الي االية 1من االية

 

ةالتربية االسالمي  

رسم أو تنفيذ لوحة 

بالوجبة المفضلة 

 لكل طالب

  الغذاء الصحي : الدرس

  ماهي الطاقة ؟ و ما مصادرها ؟؟الواجب : 

 ما هي أنواع الغذاء ؟؟

 

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 

 

 

 

 



 المدرسة الليبية هل وشرق يوركشاير
 2019-2018العام الدراسي 

============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     12/2018 /08 قفالموا.          ..............................].10.[.....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

ترسيخاً لبعض 

المفاهيم يطلب من 

التالميذ إحضار 

 ()بوستر

توضح ضرف 

 والمكانالزمان 

 ثم شرح الفكرة

 

 الهمزة المتوسطة  :الدرس

 ظرفا الزمان والمكان

 درس:المنبر

 : الواجب

 مرفق مع التالميذ

 62ص 1/3الفقرة 

 اللغة العربية

حفظ حديت ُحسن 

 الخلق

 تسميع سورة الفجر كتابة: الدرس

 ومراجعة غزوة أحد

 

ةالتربية االسالمي  

 التربية الوطنية اختبار : الدرس 

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     12/2018 /01 قفالموا.          ..............................].9.[. ....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  المفعول به :الدرس

 :تكملة درس بأي ذنب قتلت القراءة

 :الواجب

 35االوراق مرفقة مع التالميذ ص

 

 

 اللغة العربية

تسميع االيات 

االخيرة من االيه 

 32الي اية19

راس  كتابة من

 االسبوع المقبل

 

قراءة ايات سورة الفجر وشرح بعض : الدرس

 معانيها

 غزوة احد

  :الواجب

 49/50ص

 

ةالتربية االسالمي  

امتحان في التربية 

االسبوع  الوطنية

 القادم

 اختبار  : الدرس

امتحان في التربية الوطنية في :  الواجب

 األوراق المرفقة مع التلميذ
 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 
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============================================ 

 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     11/2018 /24 قفالموا.          ..............................].8.[. ....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 كتابة الدرس تكملة 

 

 الفاعل،  الجملة الفعلية :الدرس

  : درس /بأي ذنب قتلتالقراءة

 تم شرح الدرس وكتابة جزء منه في الحصة

  في كتاب التدريبات 31ص :الواجب

 48حفظ المرادفات واألضداد ص،  التلميذكتاب 

 1/3وحل رقم 

 اللغة العربية

 حفظ الحديث

 

الي 19تكملة آخر ايات سورة الفجر من االية  : الدرس

 32االية 

 الحديث الثاني:ُحسن الخلق

 في كتاب42:صالواجب

 في كراسة1/2/4/7/8رقم 29وص

ةالتربية االسالمي  

اإلسبوع القادم 

إمتحان في مادة 

التاريخ سوف يكون 

من ضمن األسئلة 

التي وزعت على 

 الطلبة

 

  قيمة العمل اليدوي  : الدرس

  لماذا كان التاجر مهموما ؟ - ١: س  الواحب

  ما هو فن األرابيسك ؟ - 2س

) صح ( أو عالمة ) خطأ ( أما  ضع عالمة  - 3س

  العبارات األتيه

  (  ) المهم هو نوع المهنة و ليس اتقانها - 1

كان الرسول هللا محمد عليه الصالة و السالم يشتغل  - 2

  (  ) في التجارة

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     11/2018 /17 قفالموا.          ..............................].7.[. ....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 عروس البحر :الدرس

 7/8الورقة مرفقة مع التالميذ حل رقم : الواجب

 :التوصيات

 والتدريباتكتاب النشاط 

 25/26ص الواجب 

 الحل يكون في الكتاب

 

 اللغة العربية

 

 التربية االسالمية : الدرس

 اختبار

 من غزوات الرسول صلي هللا عليه وسلم

 غزوة بدر

ةالتربية االسالمي  

 

  التاريخ:الهجرة الي يثرب : الدرس

من هم المهاجرون ؟ومن هم 1:س الواجب

 االنصار؟

 

 

 

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     11/2018 /10 قفالموا.          ..............................].6.[. ....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 إختبار الحصة األولي في قراءة والنحو:الدرس

 إختبار :إمالء وخط

 الحصة الرابعة:قواعد إمالئية

  الهمزة المتطرفة

 113كتاب التلميذ ص

 :التوصيات

  أصحاب البستانواجب درس:

 الورقة مرفقة مع الطالب

 29االولي ص كتابة ثمانية أسطر 

 ورقة عمل مرفقة في الهمزة المتطرفة

 اللغة العربية

االسبوع القادم إختبار 

في سورة الفجر من االية 

 18الي االية1

ومعاني الكلمات الثمانية 

 االولي

وص 

12/13/15/17/20/21/

22/23/33 

 

كتابة من االية تسميع ايات سورة الفجر  : الدرس

 18الي اية1

 من دروس التهذيب واألخالق

 المرافق العامة

 33:ص الواجب

 

ةالتربية االسالمي  

مطلوب بوستر من 

 إختياري الطالب 

ليبيا للجميع أو الناس (

 )سواسية

 

تم مراجعة درس ليبيا للجميع والناس  : الدرس

 سواسية وكتابتهم في الكراسة

 

 

 التربية الوطنية

 الفصلمشرفة  
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     11/2018 /03 قفالموا.          ..............................].5.[. ....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

االسبوع القادم اختبار 

تحريري في األوراق 

 الموجودة مع التالميذ

 

 :القراءة :الدرس

  درس :قصة أصحاب البستان

 تم شرح الدرش وحل مناقشة وقراءته

 اللغة العربية

االسات تسميع 

االسبوع المقبل كتابة 

الي 1من االسة 

 19االية

 

  تم شرح معاني باقي االيات : الدرس

 العبادات: أقسام المياه

 1رقم 13ص الواجب:

ةالتربية االسالمي  

 

 الناس سواسيةمراجعة  : الدرس

 
 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     10/2018 /27 قفالموا.          ..............................].4.[. ....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

 (مراجعة) الرباط الوثيق :الدرس

 التطابق بين نطق الكلمة وشكل كتابتها

  :الواجب

 27صفحة /1/3/5حل رقم 

 حفظ األربع كلمات ثم توضيحها في الكتاب

كتاب كتاب النشاط كلها واجب في  20ص

 الكتاب

 اللغة العربية

االسبوع 

تسميع معاني  المقبل/ 

االيات للطلبة الذي لم 

 يتمكنوا من حفظها

 

  تسميع معاني الكلمات: الدرس

  وتم كتابة األيات من سورة الفجر

 الطهارة وأنواعها :درس: العبادات

 2في الكتاب رقم 23صالواحب:

  الذي تم تخصيصه لهم :الواجب

 .كل طالب منهم علي درايه به

ةاالسالميالتربية   

 

 الناس سواسية : الدرس

 1الواجب س

 3رقم  ❎و✅ضع عالمة 

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     10/2018 /20 قفالموا.          ..............................].3.[. ....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

التدريب علي قراءة 

 الدرس بالبيت
 

 الدرس:

 م إجراء تمارين تحريريةن -1

 إمالء -2

 (الكلمة )النطق نع الكتابةدرس تطابق  -3

 درس :الرباط الوثيق

كتابة الصفحة االولي من درس الرباط  الواجب:

 25الوثيق ص

 كتاب التلميذالتمرين اآلخير12ص
 

 اللغة العربية

حفظ معاني االيات االولي 

 8/9ص

 تسميع االسبوع المقبل

 

 تسميع سورة الفجر كتابةالدرس: 

 18الي االبة 9االية تكملة اآليات سورة الفجر من 

  العقيدة االسالمية

 درس :تعريف االيمان

 :الواجب

 1/2/3/4رقم  20ص

 :التوصيات
 

ةالتربية االسالمي  

 

 الدعوة الي االسالم والهجرة الي الحبشة الدرس: 

 :الواجب

من همأول من أمنوا بالرسول عليه صالة 1س

 والسالم؟

لماذا أختار الرسول الحبشة للهجرة 2س

 لها؟وماكان إسم ملك الحبشة؟

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     10/2018 /13 قفالموا.          ..............................].2.[. ....سبـوع : .........األ

توصيات مدرس/ 

 مدرسة المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  مراجعة درس الجملة اإلسميةالدرس: 

 )درس: نطق الكلمة وشكل كتابتها )قواعد إمالئية

 درس: رسائل من نور :القراءة

 جنيع األسئلةتم شرح الدرس وحل 

 1/2/3مفاتيح النص رقم 19كتاب التلميذ ص :الواجب

 في كراسة الواجب

 حفظ معاني الكلمات تم توضيحها في الكتاب

ويتم حله في 15التدريبات آخر تمرين في صفحة  كتاب 

 الكتاب

 اللغة العربية

االسبوع القادم تسميع 

آيات سورة الفجر كتابة 

 من رأس

  :التربية اإلسالمية :الدرس: 

  مراجعة آيات سورة الفجر وشرح معانيها

 :السنة النبوية

  الحديث االول :عالمات النفاق

 يتم حله في الكتاب 17: ص  الواجب

ةالتربية االسالمي  

 

الدرس : ليبيا للجميع تم شرح الدرس و  الدرس: 

توزيع ورقة على الطالب فيها حل أسئلة الكتاب صفحة 

8  

 ماهو شعار األصدقاء األربعة ؟ - 1: سالواجب 

  8ضع عالمة صح و خطأ في الكتاب صفحة  - 2س

 المالحظة إحضار كتاب التاريخ

 التربية الوطنية

 مشرفة الفصل 
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 مـــالحظــات عن الــدروس والــــواجبـــات

.....................الخامس اإلبتدائي.........  -الصـــــف :    

     10/2018 /06 قفالموا.          ..............................].1.[. .............سبـوع : األ

توصيات مدرس/ مدرسة 

 المادة 

 الــــــدروس مالحظـــــــــــــــات

 والواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

ادةـــــــــــالم  

 

 

  القراءةالدرس: 

 اإلسئلة بالفصلتم أخذ درس النخلة وحل 

  النحو درس / المبتدأ والخبر

 : الواجب

 الورقة المرفقة مع التالميذ

 اللغة العربية

 
الي  1من األية  :سورة الفجرالدرس: 

ةالتربية االسالمي   مراجعة االيات وحفظهاو 8 االية  

 

تم اخذ درس العرب قبيل ظهور  الدرس: 

اإلسالم و مولد الرسول و نشأته و نزول 

  .  الوحي عليه

  : الواجب

أين ولد سيدنا محمد ) ص ( ؟ و ماذا كان  - 1س

 يشتغل في شبابه ؟

ضع عالمة ) صح ( أو ) خطأ ( أمام العبارات  2س

  :االتية

  (       )  571ولد سيدنا محمد ) ص ( في سنة  -١

أشتغل سيدنا محمد ) ص ( مع السيدة آمنة بنت  - ٢

  (    ) وهب في تجارتها

 :الواجب
 4رقم  41ص

 

 التاريخ

 مشرفة الفصل 


